
 
Decizia nr. 415 din 18.06.2020 

privind somarea  S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2, 

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665      Fax: 0378.603.160 

 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1  

  
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în baza 
sesizării nr. 5515/09.06.2020 a Consiliului referitoare la ediţia din 06.06.2020 a 
emisiunii „România Te Vede” difuzată de postul ROMÂNIA TV.  

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011). 

În urma analizării raportului de monitorizare, a vizionării înregistrărilor şi a 
dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE 
COMPUTERS  S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Decizia CNA nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în 
care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de 
vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau 
nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune România TV a 
difuzat, în data de 06.06.2020, emisiunea de dezbatere România Te Vede, ora 17:00, 
moderată de Ioan Korpos. 

Invitaţi: Laura Duţă- jurnalist, în studio, Niels Schneker- analist, prin videocall; Corneliu 
Dobriţoiu- fost ministru al apărării, prin videocall; Dumitru Coarnă- Preşedinte SNPPC, prin 
videocall.  

Teme de dezbatere: ajutoare ce vin din diaspora, jafuri în serie în Capitală, scandal în 
biroul ministrului de interne, presiuni pentru eliminarea lui Victor Ponta, cine a scos muncitorii 
români din ţară, noi dezvăluiri în dosarul Caracal. 

În a doua parte a emisiunii de dezbatere, în intervalul orar 17:25-17:35, moderatorul emisiunii şi 
invitaţii au discutat despre presiunile pentru eliminarea lui Victor Ponta, pornind de la o declaraţie a 
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unui martor în care se specifică posibile presiuni făcute de procurorii DNA Ploieşti pentru denunțarea 
lui Victor Ponta. În studio s-au făcut următoarele afirmații.  

Titluri: DOCUMENT BOMBĂ PENTRU DENUNŢAREA LUI VICTOR PONTA. 
 Moderator: Mai avem  acum un alt document, doamnelor şi domnilor, vi-l prezentăm 

chiar în aceste momente. Un document important din care reiese, iată deja documentul pe 
micile ecrane, din care reiese cum au pus presiune procurorii celebri de la DNA Ploiești pentru 
denunțarea lui Victor Ponta. Laura Duţă a rămas aici alături de noi. Iată, ne aduce în această 
după-amiază foarte multe documente în exclusivitate. Presiune pentru denunțarea 
premierului? 

Pe întreg ecranul a fost prezentat un document ce reprezintă o declaraţie a unui martor. 
În antetul documentului se poate observa denumirea instituției ce a instrumentat această 
declaraţie, Ministerul Public, Parchetul De Pe Lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, 
Secția Pentru Investigarea Infracțiunilor Din Justiție. 

Laura Duță: Da, este vorba despre o persoană care a dat o declarație într-un dosar 
penal în care vizați sunt aceiași procurori de la DNA Ploiești, care au pus presiune pe el pentru 
a-l denunța, pentru a încerca, de fapt, să intervină la familia Cosma ca aceștia din urmă să-l 
denunțe pe Victor Ponta. Şi am aici o parte din declarația acestuia în care susține că a fost 
chemat de către Lucian Onea. Lucian Onea este fostul șef de la DNA Ploiești, ştim foarte bine 
şi el are ceva probleme cu legea. Este trimis în judecată. Se afla acolo şi Mircea Negulescu şi 
i-a cerut acestuia să intervină pe lângă familia Cosma pentru a fi denunțat Victor Ponta şi 
atenție cum s-a exprimat: pentru că dacă noi vom agăța un pește mare, avem posibilitatea să 
dăm drumul la un pește mai mic Si atunci Andreea Cosma va scăpa de dosarul instrumentat 
de către  

DNA Ploiești. Cred că e de ajuns ce am citit. 
Moderator: Aşa se face, adică presiune a procurorilor pentru a denunța la cel mai 

înalt nivel pentru că vorbim aici despre premier. 
Niels Schneker: Casa de producție DNA a avut o unitate de elită la Ploiești, unitate 

de elită susținută în mod direct si neacoperit de către Laura Codruța Kovesi, care îi 
considera pe procurorii Onea si Negulescu ca fiind cei mai tari procurori din țară, din 
organizația sa, DNA, adică cu alte cuvinte, erau cei mai buni producători de evenimente, 
pentru că e casă de producție, din toate unitățile DNA care produceau evenimente pe 
bandă rulantă în Romania. Acel zăngănit de cătușe care trebuia să înfioare pe orice 
individ sau politician care-şi permitea în vreun fel sa fie împotriva sistemului. Ori, ceea 
ce vedem acum toate documentele care ies si vor continua să iasă la iveală  pe măsura 
ce aceste cazuri vor ajunge în instanță toate aceste documente nu fac altceva decât să 
confirme ceea ce noi ani de zile aici la România TV am clamat această nenorocire creată 
de către Laura Codruța Kovesi numit DNA, de fapt sistemul acesta paralel care s-a creat 
si nu facem altceva decât acele negări pe care le primeam în vremea aceea de la toți 
politicienii pe care parte din ei, apropo, îi revedem in functii cheie astăzi, acești 
politicieni continuau pe vremea aceea să ne spună  că, de fapt, sunt vedeniile noastre, 
invențiile noastre jurnalistice, creațiile noastre  când de fapt iată vedem clar că această 
decapare până la premier, dacă vă aduceţi aminte de această spusă a vestitei Laura 
Codruţa Kovesi , s-a făcut.  

Iar acum, din postura sa de procuror european european nu va face altceva decât să 
continue această nenorocire, dar dintr-o poziție mult mai consolidată decât cea pe care o avea 
în București. Laura Duță: Deja se face o structură, vreau să menţionez ceva, o structură, o 
direcție un birou specializat în cadrul DNA care va colabora direct cu Laura Codruța Kovesi 
pentru fraude cu fonduri europene, aşa de menţionat. 
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Dumitru Coarnă: Lăsați-mă un moment. Eu sunt de acord întru totul cu ceea ce a 
spus domnul Schnecker, eu dacă aș avea o decizie politică aş desființa  DNA-ul de ieri. 
Exact e casă de producție. Acolo unde trebuie nu fac lucrurile corect şi unde sunt probe 
le astupă. Am eu acum un dosar cu probe directe.  

Niels Schnecker: Nu trebuie desființat, trebuie restructurat. 
 Dumitru Coarnă: Nu, nu, desființat. Avem Parchet General. Nu, nu... Lăsați-mă. Uitați-vă ce 
se întâmplă cu DNA-ul ăsta! Să fim oameni serioși, analfabeți funcționali. Uitați-vă la 
Portocală ăla. Uitați-vă şi la Laura Codruța Kovesi. E mai mult procuror de pe lângă 
Parchet Judecătorie de judeţ. 

Dumitru Coarnă: Dar rămânem strict la DNA, sunt de acord cu dumneavoastră, 
trebuie desființat pentru că a jucat exclusiv politic, fara probe, doar la comenzi. Şi acolo 
unde sunt probe, nu vor să facă justiție. Va dau exemplu unde mi s-a spus mie 
procurorul, o să-i spun si numele, că a luat spagă din plăcere! Aţi azit? Mituitorul i-a dat 
mită din plăcere! "Domnul coarnă, pai i-a dat că a vrut el!" Extraordinar! Pai dacă nu 
vroia era tâlhărie! Înțelegeți?  

Moderatorul: Incredibil! 
Dumitru Coarnă: Le am eu şi vi le fac publice, vi le aduc eu probe directe.  
Moderatorul: Chiar, vă rog. 
Dumitru Coarnă: Probe directe. Dacă vreți uite va spun una picate pe tehnico-

perativă, înţelegeţi, şi mi-a spus procurorul mie, mie, şi un polițist de la DNA, ca să-i dau 
atisfacție şi domnului Schnecker, a spus "domne, dar stați un pic, da omul asta a luat 
şpagă de plăcere şi mituitorul i-a dat că a vrut el şi noi trebuie să clasăm dosarul". O să 
vi le aduc eu cu tot ce trebuie. 

 Moderator: Chiar va rog. Domule ministru o altă dezvăluire exclusivă din dosarul 
DIICOT despre traficul de migranţi în perioada pandemiei (...) 

În timpul emisiunii nu a a fost contactat un reprezentant al Direcţiei Naţionale 
Anticorupție pentru a prezenta un punctul de vedere oficial privitor la acest subiect.  

După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că 
modul de desfăşurare al dezbaterilor privind subiectul referitor la modul de 
instrumentare a dosarelor de către foștii procurori din cadrul DNA, Serviciul Teritorial 
Ploiești, a fost unul de natură să contravină prevederilor legale ce impun ca, în situaţia 
în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de 
vedere. 

Astfel, ca urmare a acuzaţiilor formulate de un inviați de instrumentare în mod 
nelegal a dosarelor de urmărire penală aduse foștilor procurori din cadrul DNA, fără a fi 
prezentate dovezi care să suțină aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat 
că era absolut necesară contactarea şi prezentarea unui punct de vedere al DNA. 

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat 
prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora, în virtutea 
dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc 
acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea 
trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să 
intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată 
refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări 
repetate, trebuie precizat acest fapt. 
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Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii, prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titularul licenţei 
audiovizuale nr. icenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 
1779.1-6/01.11.20117 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV, se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din 
Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare.  

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările, radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS 
S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul ROMÂNIA TV în următoarele 24 de ore de 
la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care 
o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:  

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune  
ROMÂNIA TV cu somaţie publică, deoarece, în emisiunea „România Te Vede” din 
06.06.2020, dezbaterile referitoare la modul de soluționare a dosarelor de către  DNA, 
au conţinut acuzaţii la adresa acestei instituții și a unor procurori din cadrul acesteia, 
fără a se solicita punctul de vedere al acestora, încălcându-se astfel prevederile art. 40 
din Codul audiovizualului.” 

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 

 
 

PREȘEDINTE 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 

   
           Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  

   și Relații Europene 
                     Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
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